
HagaZiekenhuis Den Haag



Een duurzaam, gezond en comfortabel 

ziekenhuis
Planetree en BREEAM



Kernwaarden: 

Zorgzaamheid

Innovatie

Samenwerking

Concept van 
mensgerichte 

Zorg
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Tijdlijn (ver)nieuwbouw

2011
• Opstellen uitvraag

Jan 2012
• Dialooggesprekken

Mrt 2012
• Indienen aanbiedingen

Dec 2012
• Ondertekenen definitief contract

2015
• Oplevering

2016 
• Afronding renovatie



Definitie duurzaamheid

• De duurzame visie van het HagaZiekenhuis is 

de gezondheid te verbeteren van onze 

cliënten, met respect voor de kritische relatie 

die er is tussen de gezondheid van de mens 

en haar omgeving. 

Uitgangspunten

• Bouw beheer en gebruik

• Beschouwen gehele levensloop

• Gezondheid en veiligheid zijn altijd leidend

• 15 jaar terugverdientijd tegen kosten plus

Thema’s

• Energie

• Waterbesparing

• Flexibiliteit

• Binnenklimaat

• Landschap & omgeving

• Materiaalgebruik

• Veiligheid

• Verkeer en Vervoer

• Communicatie & 

educatie

• Arbo en Ergonomie

• Inkoopbeleid

• Logistiek en transport

• Afval management



BREEAM in de uitvraag

• Gunningscriterium

– Meer punten indien een hoger 

niveau aangeboden wordt

• Minimale prestatie-eisen

– Nieuwbouw: ‘Good’ 

– Renovatie: ‘Good’

– In Use: ‘Good’



Aanbiedende partij

Excellent



Onderweg

• Duurzaamheidsadviseur continu betrokken

• Onafhankelijke Planetree toets

• Gebruikersoverleggen

• BREEAM proceseisen

• BREEAM Nieuwbouw: eindcontrole in het 

werk

• BREEAM In Use: borging in de 

gebruiksfase



Vernieuwd werken



Ecologie – tuin, vogelkasten, 

insectenhotel



Groen dak – uitzicht voor patiënten en 

medewerkers



BREEAM In Use

• Continueren tijdens gehele levenscyclus

• Borgen in de organisatie

• Toetsbare resultaten

 Plan: strategie/ beleid opstellen.

 Do: de plannen slim uitvoeren.

 Check: werken de plannen uit als 

bedoeld?

 Act: bijsturen en bijstellen.



Lessons learned

• Integrale benadering: voorkomt 

achteraf reparatiewerk

• BREEAM Certificaat: krijgen waar je 

voor betaalt, bewijs van

kwaliteit

• Maatwerktraject: onzekerheid, maar 

ook invloed uitoefenen

• Gebruiksfase: doordenken 

levenscyclus

• Trots: positieve aandacht en imago, 

niet meetbaar, wel aanwezig

• Kwaliteit is bepalend voor kosten, niet 

de mate van duurzaamheid




